Referat styremøte Frol IL
Mandag 12. oktober 2020

Tilsted:

Astrid Rotmo, Olav Aspli, Tore Svendgård, Narve Nordbotten, Marianne
Langøygard, Lill Elin Haugan, Atle Bakken, Torje Munkeby, Vegar Sellæg
Brenne, Sondre Lomsdal, Øystein Haug og Charlotte Ertsås.

Sak 34/20:

Godkjenning av referat fra styremøte 31.08.2020
Referat godkjent.

Sak 35/20:

Status medlemskontingent
Alle som er med på aktiviteter eller har verv i klubben skal være medlemmer.
Det er nå færre som har betalt medlemskap i Frol IL enn i 2019.
Avdelingene følger opp sine aktive mhp betaling av kontingent til hovedlaget.
Det er ingen betalingsplikt for allidretten, men det oppfordres til at de støtter
hovedlaget.
Medlemmer fra hovedstyre går gjennom listen over utmeldte (de som ikke har
betalt) for å se om det er tidligere medlemmer som bør få tilsendt giro for
medlemskontingent. Digitale løsninger passer ikke for alle. Diskusjon om det
skal purres på betaling for 2020, eller om det skal gjøres klart for innkreving i
2021.
Skriftlig informasjon om medlemskap og kontingenter kan ligge fram ved
klubbarrangementer.
Hjemmesiden til hovedlag og avdelinger kan informere om Friskuskortet i
forbindelse med opplysninger om medlemskap og kontingent.

Status hjemmesiden
Hjemmesiden må oppdateres slik at medlemmer og andre finner den
informasjonen de trenger. Torje har undersøkt mtp opplæring.
Det blir arrangert internopplæring torsdag 19. november kl 19.00-21.00 med
Torje og Øystein. Hver avdeling melder på minst en person med navn og epost. Påmelding innen 1.november.

Sak 36/20:

Samarbeid på tvers av avdelingene
Det skal opprettes en årskalender hvor arrangement rettet mot alle/som går på
tvers av avdelingene legges inn. Årskalenderen legges ut på hjemmesiden.
Avdelingene tar med momenter til årskalenderen til neste styremøte (30.11.20).
Alle bør oppfordre sine medlemmer til deltagelse på disse arrangementene.

For å rekruttere og beholde medlemmer planlegges det en aktivitetshelg i
forbindelse med folkeløpet høsten 2021. Idrettene får presenter seg og det
legges opp til fellesarrangement for barn og voksne på kvelden. Avdelingene
ser på hva de kan bidra med. Det skal settes ned en arbeidsgruppe, og det skal
settes av penger til arrangementet i budsjettet for neste år.

Sak 37/20:

Dobbeltsignering
Dobbeltsignering har vært brukt i hovedlaget, og skal nå tas i bruk i de enkelte
avdelingene. Astrid får den informasjonen hun trenger fra avdelingene.

38/20:

Orienteringssaker
Politiattester
Astrid mangler fortsatt noen attester.
Navn og fødselsdato til trenere og dommere (håndball) sendes Astrid. Hun
sender inn skjema. E-post eller skjermbilde av godkjenning sendes til Astrid.
Astrid trenger oppdaterte lister over trenere/dommere.
Torsbustaden snøproduksjon
Astrid og Torje har vært på møte om framdriften. Det er hovedsakelig
alpinbakken det arbeides med. Diskusjon rundt plassering av langrennsarenaen.
Vulusjøen løypekjøring
Reinsjøen Fjellstyre ønsker å gi støtte, men ønsker å gi sin støtte via Frol Il.
Astrid snakker med Statskog og Reinsjøen Fjellstyre ang. organiseringen av
løypekjøringa.
Orientering fra avdelingene
Handball:

De fleste lagene er i gang, men ikke full oversikt over aktiviteten
enda. Litt usikkert hvordan hallarrangementene blir. Tap av
billett og kiosk inntekter.

Trim:

Spent på om det lar seg gjøre å holde åpent på Roknesvollen.
Dette sjekkes ut med kommuneoverlegen.

Sak 39/20:

Friidrett:

Trener delvis i lag med Verdal. Styrketrening i lag med ski på
mandager. Besiktigelse av anlegg av Friidrettsforbundet: Moan
trenger oppgraderinger og Frol har dårlig vedlikehold.

Allidrett:

Ca 40 barn, og engasjerte foreldre. Halltid omsider på plass.

Orientering:

Mye aktivitet. Alternativ O-sjuer. Breddesamling i Storlidalen.
Tobias Alstad gjør det godt.

Eventuelt
Prosjektet i Storlidalen mangler penger til en større regning i påvente av
forventet støtte. Bestemt at det lånes fra Skiavdelingen.
Laget har fått innvilget to søknader i Krisepakke 2.

Levanger 18. oktober 2020

Charlotte Ertsås
(sign)

